
УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 листопада  2018 року                                                            №  1933

Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького
від 21 грудня 2017 року № 1360
«Про міський бюджет на 2018 рік»

На  підставі  статей  78,  97,  101,  102  Бюджетного  кодексу  України,
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 650-р «Про перерозподіл
деяких  видатків  державного  бюджету,  передбачених  Міністерству  охорони
здоров’я  на  2018  рік,  та  розподіл  медичної  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  між  бюджетами  міст  обласного  значення,  районними
бюджетами  та  бюджетами  об’єднаних  територіальних  громад”,  від  19  вересня
2018 року № 757-р «Про внесення змін у додатки                      1 і  2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р.              № 423»,
розпоряджень  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  13
вересня 2018 року № 657-р «Про перерозподіл  обсягів  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами», від 19 вересня                    2018 року № 667-р
«Про  розподіл  залишку  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми
потребами», від 03 жовтня 2018 року № 722-р «Про розподіл у 2018 році субвенції
з обласного бюджету районним, міським (міст обласного значення) бюджетам та
міським і сільським бюджетам об’єднаних територіальних громад на реалізацію
заходів  програми розвитку земельних відносин в  області»,  від 03 жовтня 2018
року  №  723-р  «Про  затвердження  розподілу  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа», від 18 жовтня 2018
року    №  753-р  «Про  перерозподіл  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на виплату соціальної допомоги», від 31 жовтня          2018
року  №  789-р  «Про  перерозподіл  обсягів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими
освітніми  потребами»,  враховуючи  пропозиції  головних  розпорядників
бюджетних коштів, Міська рада міста Кропивницького



В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до показників міського бюджету, визначених у додатках
1, 3, 4, 5  рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року
№ 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями
Міської  ради міста  Кропивницького  від  15 лютого 2018 року  № 1409,
від 29 березня 2018 року № 1557, від 24 квітня 2018 року № 1587, від 05 червня
2018 року № 1695, від 22 червня 2018 року № 1729, від 12 липня 2018 року
№ 1739, від 06 вересня 2018 року № 1823) згідно з додатками 1, 3, 4, 5.

2. Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік у
новій редакції згідно з додатком 2 до даного рішення.

3.  Внести  зміни  до  пункту  1  рішення  Міської  ради  міста
Кропивницького  від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на
2018 рік», виклавши його у новій редакції:

«1. Визначити на 2018 рік:
-  доходи міського бюджету у сумі 2 903 243,5 тис. грн, в тому числі

доходи загального фонду міського бюджету – 2 805 719,5 тис.  грн, доходи
спеціального  фонду  міського  бюджету  97  524,0  тис.  грн,  у  тому  числі
бюджету розвитку 10 834,6 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі  3 007 165,3 тис. грн, в тому числі
видатки  загального  фонду  міського  бюджету 2 500 837,3  тис.  грн,  з  них
реверсна  дотація  40  882,9  тис.  грн,  видатки  спеціального  фонду  міського
бюджету 506 328,0 тис. грн;

-  профіцит загального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
371  179,2  тис.  грн, напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального
фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  дефіцит спеціального  фонду  міського  бюджету  у  сумі
371 179,2 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів
із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

4.  Затвердити  у  новій  редакції  у  складі  видатків  міського  бюджету
на 2018 рік  кошти на  реалізацію місцевих галузевих  програм на  загальну
суму 1 528 714,8 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                          А. Райкович

Бочкова 24 35 30
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Код

40000000 +30 986 223,11 +30 506 223,11 +480 000,00

41000000 +30 986 223,11 +30 506 223,11 +480 000,00

41030000 +29 088 400,00 +29 088 400,00

41033900 +13 200 000,00 +13 200 000,00

41034200 +15 888 400,00 +15 888 400,00

41050000 +1 897 823,11 +1 417 823,11 +480 000,00

41050700 -389 000,00 -389 000,00

41050900 +1 816 623,11 +1 816 623,11

41051200 -9 800,00 -9 800,00

41053900 +480 000,00 +480 000,00

+30 986 223,11 +30 506 223,11 +480 000,00

Додаток 1

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до доходів  міського бюджету на 2018 рік, 
визначених у додатку 1 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360

+ збільшено

- зменшено

(грн)

 Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією 

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього
в  т.ч. бюджет 

розвитку

Офіційні трансферти

Від органів державного управління

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 
держаного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього доходів
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Код  Разом
Разом

1 2 3 4 5 6

200000

208000

208100

208200

208400

300000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301100 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

301200

400000 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

401201 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

600000

602000

602100

602200

602400

Додаток 2

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Фінансування міського бюджету на 2018 рік, 
визначене у додатку 2 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360,

(нова редакція)

(грн)

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету           
Загальний фонд

Спеціальний фонд

в т.ч. бюджет 
розвитку

Внутрішнє фінансування 91 921 764,57 -304 882 277,20 396 804 041,77 396 067 737,18

Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів

91 921 764,57 -304 882 277,20 396 804 041,77 396 067 737,18

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 91 921 764,57 66 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

На початок періоду 96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17

На кінець періоду 4 390 219,54 4 257 250,14 132 969,40 27 344,09
Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)                                     

 

-371 179 220,10 371 179 220,10 371 179 220,10

Зовнішнє фінансування

Позики, надані міжнародними 
фінансовими організаціями

Одержано позик 

Погашено позик 

Всього за типом кредитора 103 921 764,57 -304 882 277,20 408 804 041,77 408 067 737,18

Фінансування за борговими операціями 

401000  Запозичення 

401200  Зовнішні запозичення 

Довгострокові зобов'язання 

Фінансування за активними 
операціями

91 921 764,57 -304 882 277,20 396 804 041,77 396 067 737,18

Зміни обсягів бюджетних коштів 91 921 764,57 -304 882 277,20 396 804 041,77 396 067 737,18

у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів 91 921 764,57 66 296 942,90 25 624 821,67 24 888 517,08

На початок періоду 96 311 984,11 70 554 193,04 25 757 791,07 24 915 861,17

На кінець періоду 4 390 219,54 4 257 250,14 132 969,40 27 344,09

Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)                                     
         

-371 179 220,10 371 179 220,10 371 179 220,10

Всього за типом боргового зобов'язання 103 921 764,57 -304 882 277,20 408 804 041,77 408 067 737,18



Додаток 3
до рішення Міської ради міста Кропивницького
06 листопада  2018 року № 1933

Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік, 
визначених у додатку 3 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360

+ збільшено
- зменшено

грн

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

з них:

видатки розвитку

з них:

 оплата праці бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0200000 -411 000,00 -411 000,00 +2 158 000,00 -215 000,00 +96 000,00 +96 000,00 +96 000,00 -315 000,00

0210000 -411 000,00 -411 000,00 +2 158 000,00 -215 000,00 +96 000,00 +96 000,00 +96 000,00 -315 000,00

0210150 0150 0111 -315 000,00 -315 000,00 +2 270 000,00 -215 000,00 -315 000,00

0210180 0180 0133 -96 000,00 -96 000,00 +96 000,00 +96 000,00 +96 000,00

0213000 3000

0213190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

0213191 3191 1030 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

0213242 3242 1090 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

0218200 8200 Громадський порядок та безпека -112 000,00

0218210 8210 0380 -148 000,00 -148 000,00 -112 000,00 -148 000,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +148 000,00 +148 000,00 +148 000,00

0600000 +13 530 000,00 +13 530 000,00 +8 362 218,00 +1 600 000,00 +540 902,00 +540 902,00 +540 902,00 +14 070 902,00

0610000 +13 530 000,00 +13 530 000,00 +8 362 218,00 +1 600 000,00 +540 902,00 +540 902,00 +540 902,00 +14 070 902,00

0610160 0160 0111 +404 400,00 +404 400,00 +331 000,00 +404 400,00

0611000 1000 +13 125 600,00 +13 125 600,00 +8 031 218,00 +1 600 000,00 -184 800,00 -184 800,00 -184 800,00 +12 940 800,00

+13 175 000,00 +13 175 000,00 +10 830 018,00 +13 175 000,00

-9 800,00 -9 800,00 -9 800,00 -9 800,00

0611010 1010 0910 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 900 000,00 +1 000 000,00 -1 000 000,00

0611020 1020 0921 +7 777 099,00 +7 777 099,00 +6 050 200,00 +200 000,00 -123 800,00 -123 800,00 -123 800,00 +7 653 299,00

+8 397 099,00 +8 397 099,00 +6 883 500,00 +8 397 099,00

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою/типовою програмною класифікацією 
видатків кредитування бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

 видатки 
спожива

ннякомунальні послуги та 
енергоносії

 оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Виконавчий комітет Міської ради (головний 
розпорядник)

Виконавчий комітет Міської ради 
(відповідальний виконавець)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення 
діяльності міської ради

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку

Управління освіти (головний розпорядник)

Управління освіти (відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері освіти 

Освіта

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

субвенція з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами, за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

-123 800,00 -123 800,00 -123 800,00 -123 800,00

0611030 1030 0921 +247 796,00 +247 796,00 +224 434,00 +247 796,00

0611040 1040 0922 +1 989 591,00 +1 989 591,00 +1 633 700,00 +1 989 591,00

0611070 1070 0922 +1 942 714,00 +1 942 714,00 +1 598 384,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 +1 742 714,00

+1 942 714,00 +1 942 714,00 +1 598 384,00 +1 942 714,00

0611090 1090 0960 -1 604 400,00 -1 604 400,00 -1 420 500,00 +100 000,00 -1 604 400,00

0611110 1110 0930 +3 122 000,00 +3 122 000,00 +1 455 000,00 +300 000,00 +3 122 000,00

+122 000,00 +122 000,00 +100 000,00 +122 000,00

0611160 1160 +650 800,00 +650 800,00 +390 000,00 +139 000,00 +139 000,00 +139 000,00 +789 800,00

0611161 1161 0990 +650 800,00 +650 800,00 +390 000,00 +139 000,00 +139 000,00 +139 000,00 +789 800,00

+475 800,00 +475 800,00 +390 000,00 +475 800,00

+114 000,00 +114 000,00 +114 000,00 +114 000,00

0617300 7300 -23 798,00 -23 798,00 -23 798,00 -23 798,00

0617360 7360 -23 798,00 -23 798,00 -23 798,00 -23 798,00

0617363 7363 0490 -23 798,00 -23 798,00 -23 798,00 -23 798,00

-23 105,00 -23 105,00 -23 105,00 -23 105,00

0619700 9700 +749 500,00 +749 500,00 +749 500,00 +749 500,00

0619750 9750 0180 +749 500,00 +749 500,00 +749 500,00 +749 500,00

субвенції з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами (за рахунок освітньої 
субвенції з державного бюджету)

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами (за рахунок освітньої субвенції з 
державного бюджету) 

Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку 

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти, за рахунок

освітньої субвенції з державного бюджету

субвенції з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

з них за рахунок за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення програм 
та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

+749 500,00 +749 500,00 +749 500,00 +749 500,00

0700000 +30 200 872,72 +30 200 872,72 +120 700,00 -312 472,72 -312 472,72 -312 472,72 +29 888 400,00

0710000 +30 200 872,72 +30 200 872,72 +120 700,00 -312 472,72 -312 472,72 -312 472,72 +29 888 400,00

0710160 0160 0111 +120 700,00 +120 700,00 +120 700,00 +120 700,00

0712000 2000 +30 080 172,72 +30 080 172,72 -2 434,72 -2 434,72 -2 434,72 +30 077 738,00

+15 888 400,00 +15 888 400,00 +15 888 400,00

0712010 2010 0731 +5 724 472,72 +5 724 472,72 -2 434,72 -2 434,72 -2 434,72 +5 722 038,00

0712020 2020 0732 +1 176 500,00 +1 176 500,00 +1 176 500,00

0712030 2030 0733 +1 925 700,00 +1 925 700,00 +1 925 700,00

0712080 2080 0721 +3 406 700,00 +3 406 700,00 +320 000,00 +320 000,00 +320 000,00 +3 726 700,00

0712100 2100 0722 +1 078 300,00 +1 078 300,00 +1 078 300,00

0712110 2110 +16 025 300,00 +16 025 300,00 +16 025 300,00

+15 888 400,00 +15 888 400,00 +15 888 400,00

0712111 2111 0726 +15 144 900,00 +15 144 900,00 -320 000,00 -320 000,00 -320 000,00 +14 824 900,00

+15 008 000,00 +15 008 000,00 +15 008 000,00

0712113 2113 0721 +880 400,00 +880 400,00 +880 400,00

+880 400,00 +880 400,00 +880 400,00

0712140 2140 +743 200,00 +743 200,00 +743 200,00

0712144 2144 0763 +743 200,00 +743 200,00 +743 200,00

0717300 7300 -310 038,00 -310 038,00 -310 038,00 -310 038,00

0717340 7340 0443 -310 038,00 -310 038,00 -310 038,00 -310 038,00

субвенція з міського бюджету обласному 
бюджету на співфінансування об'єкта 
"Спортивний майданчик для міні-футболу зі 
штучним покриттям у КЗ "Навчально-виховне 
об"єднання "Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів №16 - дитячий юнацький 
центр "Лідер" міської ради міста 
Кропивницького по провулку Фортечний, 7, 
м.Кропивницький - реконструкція (з 
виготовленням ПКД)

Управління охорони здоров’я (головний 
розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я

Охорона здоров'я 

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню, крім первинної медичної допомоги

Стоматологічна допомога населенню

Первинна медична допомога населенню

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

за рахунок  медичної субвенції з державного 
бюджету

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

0900000 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11

0910000 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11

0916000 6000 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11

0916080 6080 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11

0916083 6083 0610 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11 +1 816 623,11

1000000 -114 100,00 +140 000,00

1010000 -114 100,00 +140 000,00

1010160 0160 0111 +94 600,00 +94 600,00 +77 500,00 +94 600,00

1011000 1000 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1011100 1100 0960 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1014000 4000 -164 600,00 -164 600,00 -191 600,00 +70 000,00 -164 600,00

1014020 4020 0822 -326 700,00 -326 700,00 -267 600,00 -326 700,00

1014030 4030 0824 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1014080 4080 +92 100,00 +92 100,00 +76 100,00 +92 100,00

1014081 4081 0829 +92 100,00 +92 100,00 +76 100,00 +92 100,00

1100000 +419 550,00 +419 550,00 +83 050,00 +233 100,00 0 -1 194 951,00 -1 194 951,00 -1 194 951,00 -775 401,00

1110000 +419 550,00 +419 550,00 +83 050,00 +233 100,00 0,00 -1 194 951,00 -1 194 951,00 -1 194 951,00 -775 401,00

1110160 0160 0111 +78 770,00 +78 770,00 +64 550,00 +78 770,00

1111000 1000 +78 300,00 +78 300,00 +18 500,00 +53 300,00 +78 300,00

1111060 1060 0910 +78 300,0 +78 300,00 +18 500,00 +53 300,00 +78 300,00

+25 000,00 +25 000,00 +18 500,00 +25 000,00

1113000 3000 +62 480,00 +62 480,00 +179 800,00 +82 450,00 +82 450,00 +82 450,00 +144 930,00

1113130 3130 +143 149,00 +143 149,00 +179 800,00 +38 550,00 +38 550,00 +38 550,00 +181 699,00

1113132 3132 1040 +179 800,00 +179 800,00 +179 800,00 +38 550,00 +38 550,00 +38 550,00 +218 350,00

1113133 3133 1040 -36 651,00

Управління з питань прав захисту дітей 
(головний розпорядник)

Управління з питань прав захисту дітей 
(головний розпорядник)

Житлово-комунальне господарство

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (за 
рахунок субвенції з державного бюджету)

Відділ культури і туризму (головний 
розпорядник)

Відділ культури і туризму (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері культури і 
туризму

Освіта

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Культура і мистецтво

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і 
музичних колективів, ансамблів, концертних та 
циркових організацій

Забезпечення діяльності бібліотек

Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва

Управління молоді та спорту (головний 
розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний 
виконавець)

Керівництво і управління у сфері молоді та 
спорту
Освіта

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках, 
у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях 
патронатного вихователя

за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення
Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері
Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

Інші заходи та заклади молодіжної політики -36 651,00 -36 651,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

1113140 3140 1040 0,00

1113210 3210 1050

1113240 3240 -300,00 -300,00 +43 900,00 +43 900,00 +43 900,00 +43 600,00

1113241 3241 1090 +43 900,00 +43 900,00 +43 900,00 +43 900,00

1113242 3242 1090 -300,00 -300,00 -300,00

1115000 5000 +200 000,00 +200 000,00

1115010 5010 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1115011 5011 0810 +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1115012 5012 0810 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

1115030 5030 +100 000,00 +100 000,00

1115031 5031 0810 +100 000,00 +100 000,00

1117300 7300 -496 401,00 -496 401,00 -496 401,00 -496 401,00

1117360 7360 -496 401,00 -496 401,00 -496 401,00 -496 401,00

1117363 7363 0490 -496 401,00 -496 401,00 -496 401,00 -496 401,00

-481 895,00 -481 895,00 -481 895,00 -481 895,00

1200000 +8 642 000,00 +8 642 000,00 -5 243 801,00 -5 243 801,00 -5 243 801,00 +3 398 199,00

1210000 +8 642 000,00 +8 642 000,00 -5 243 801,00 -5 243 801,00 -5 243 801,00 +3 398 199,00

1213000 3000 -678 000,00 -678 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1213240 3240 -678 000,00 -678 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1213242 3242 1090 -678 000,00 -678 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1216000 6000 +10 641 000,00 +10 641 000,00 -107 000,00 -107 000,00 -107 000,00 +10 534 000,00

1216010 6010 -100 000,00 -100 000,00 -257 000,00 -257 000,00 -257 000,00 -357 000,00

1216011 6011 0620 -100 000,00 -100 000,00 +643 000,00 +643 000,00 +643 000,00 +543 000,00

1216012 6012 0620 -900 000,00 -900 000,00 -900 000,00 -900 000,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

-78 770,00 -78 770,00 -78 770,00

Організація та проведення громадських робіт -1 599,00 -1 599,00 -1 599,00

Інші заклади та заходи

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Фізична культура і спорт -781 000,00 -781 000,00 -781 000,00 -581 000,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

-781 000,00 -781 000,00 -781 000,00 -681 000,00

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

-781 000,00 -781 000,00 -781 000,00 -681 000,00

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

з них за рахунок за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального 
господарства  (відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

-478 000,00

Інші заклади та заходи -478 000,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

-678 000,00

Житлово-комунальне господарство

Утримання та ефективна експлуатація об'ектів 
житлово-комунального господарства

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

1216020 6020 0620 +9 100 000,00 +9 100 000,00 +9 100 000,00

1216030 6030 0620 +1 741 000,00 +1 741 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +1 891 000,00

1216090 6090 0640 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

1217300 7300 +535 199,00 +535 199,00 +535 199,00 +535 199,00

1217360 7360 +535 199,00 +535 199,00 +535 199,00 +535 199,00

1217363 7363 0490 +535 199,00 +535 199,00 +535 199,00 +535 199,00

+505 000,00 +505 000,00 +505 000,00 +505 000,00

1217400 7400 -1 321 000,00 -1 321 000,00 -5 872 000,00 -5 872 000,00 -5 872 000,00

1217460 7460 -1 321 000,00 -1 321 000,00 -5 872 000,00 -5 872 000,00 -5 872 000,00

1217461 7461 0456 -1 321 000,00 -1 321 000,00 -5 872 000,00 -5 872 000,00 -5 872 000,00

1500000 -30 320 500,00 -30 320 500,00 -30 320 500,00 -30 320 500,00

1510000 -30 320 500,00 -30 320 500,00 -30 320 500,00 -30 320 500,00

1511000 1000 +580 000,00 +580 000,00 +580 000,00 +580 000,00

1511010 1010 0910 +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

1511020 1020 0921 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1511040 1040 0922 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

1511100 1100 0960 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1513000 3000 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00

1513130 3130 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00

1513132 3132 1040 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00 -45 500,00

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

Організація благоустрою населених пунктів

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

з них за рахунок за рахунок субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

-7 193 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

-7 193 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

-7 193 000,00

Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник)

Управління капітального будівництва  
(відповідальний виконавець)

Освіта

Надання дошкільної освіти 

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами          
 (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

1517300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -28 380 000,00 -28 380 000,00 -28 380 000,00 -28 380 000,00

1517310 7310 0443 -2 330 000,00 -2 330 000,00 -2 330 000,00 -2 330 000,00

1517330 7330 0443 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00

1517340 7340 0443 -4 050 000,00 -4 050 000,00 -4 050 000,00 -4 050 000,00

1517370 7370 0490 -7 000 000,00 -7 000 000,00 -7 000 000,00 -7 000 000,00

1517460 7460 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00

1517461 7461 0456 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00

1517600 7600 -2 350 000,00 -2 350 000,00 -2 350 000,00 -2 350 000,00

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження -2 550 000,00 -2 550 000,00 -2 550 000,00 -2 550 000,00

1517690 7690 Інша економічна діяльність +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1517693 7693 0490 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1600000 -457 000,00 -457 000,00 -1 071 600,00 -1 071 600,00 -1 071 600,00 -1 528 600,00

1610000 -457 000,00 -457 000,00 -1 071 600,00 -1 071 600,00 -1 071 600,00 -1 528 600,00

1617300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -457 000,00 -457 000,00 -1 071 600,00 -1 071 600,00 -1 071 600,00 -1 528 600,00

1617350 7350 0443 -1 142 600,00 -1 142 600,00 -1 142 600,00 -1 142 600,00

1617370 7370 0490 -457 000,00 -457 000,00 +71 000,00 +71 000,00 +71 000,00 -386 000,00

1700000 -73 900,00 -73 900,00 -62 100,00 -73 900,00

1710000 -73 900,00 -73 900,00 -62 100,00 -73 900,00

1710160 0160 0111 -73 900,00 -73 900,00 -62 100,00 -73 900,00

1900000 +23 076 600,00 +23 076 600,00 +153 000,00 -9 047 800,00 -9 047 800,00 -9 047 800,00 +14 028 800,00

1910000 +23 076 600,00 +23 076 600,00 +153 000,00 -9 047 800,00 -9 047 800,00 -9 047 800,00 +14 028 800,00

1910160 0160 0111 +186 600,00 +186 600,00 +153 000,00 +186 600,00

1913000 3000 +14 232 000,00 +14 232 000,00 +14 232 000,00

1913030 3030 +14 232 000,00 +14 232 000,00 +14 232 000,00

1913033 3033 1070 +7 952 000,00 +7 952 000,00 +7 952 000,00

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Управління містобудування та архітектури 
(головний розпорядник)

Управління містобудування та архітектури 
(відповідальний виконавець)

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (головний 

розпорядник)

Управління державного архітектурно-
будівельного контролю (відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
державного архітектурно-будівельного 
контролю

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(головний розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
транспорту та зв'язку
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

1913036 3036 1070 +6 280 000,00 +6 280 000,00 +6 280 000,00

1917400 7400 +8 658 000,00 +8 658 000,00 -9 047 800,00 -9 047 800,00 -9 047 800,00 -389 800,00

1917410 7410 +4 358 000,00 +4 358 000,00 -389 800,00 -389 800,00 -389 800,00 +3 968 200,00

1917411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту +4 358 000,00 +4 358 000,00 +4 358 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту -389 800,00 -389 800,00 -389 800,00 -389 800,00

1917420 7420 +4 300 000,00 +4 300 000,00 -8 658 000,00 -8 658 000,00 -8 658 000,00 -4 358 000,00

1917421 7421 0453 +4 300 000,00 +4 300 000,00 +4 300 000,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -8 658 000,00 -8 658 000,00 -8 658 000,00 -8 658 000,00

2700000 -5 400,00 +178 200,00 -5 400,00 

2710000 -5 400,00 +178 200,00 -5 400,00

2710160 0160 0111 +198 600,00 +198 600,00 +178 200,00 +198 600,00

2717690 7690 -204 000,00 -204 000,00

2717693 7693 0490 -204 000,00 -204 000,00

2900000 +376 100,00 +376 100,00 +376 100,00

2910000 +376 100,00 +376 100,00 +376 100,00

2918100 8100 -199 900,00 -199 900,00 -199 900,00

2918110 8110 0320 -199 900,00 -199 900,00 -199 900,00

2919700 9700 +576 000,00 +576 000,00 +576 000,00

2919770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +576 000,00 +576 000,00 +576 000,00

+576 000,00 +576 000,00 +576 000,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям 
громадян

Транспорт та транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

Департамент з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій (головний 

розпорядник)

Департамент з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій (відповідальний 

виконавець)

Керівництво і управління у сфері економіки 
та торгівлі

Інша економічна діяльність (громадський 
бюджет)

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Управління з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення  (головний 

розпорядник)

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення (відповідальний 

виконавець)

Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення програм 
та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

 субвенція з міського бюджету обласному 
бюджету на заходи з водопониження 
грунтових вод



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10

3100000 +16 000,00

3110000 +16 000,00

3110160 0160 0111 +16 000,00

3600000 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

3610000 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

3617100 7100 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

3617130 7130 0421 +480 000,00 +480 000,00 +480 000,00

3700000 -54 000,00 -54 000,00 +31 700,00 -10 000,00 -54 000,00

3710000 -54 000,00 -54 000,00 +31 700,00 -10 000,00 -54 000,00

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +28 840,00 +28 840,00 +31 700,00 -10 000,00 +28 840,00

3717500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика +11 160,00 +11 160,00 +11 160,00

3717530 7530 0460 +11 160,00 +11 160,00 +11 160,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

3719200 9200 -389 000,00 -389 000,00 -389 000,00

3719250 9250 0180 -389 000,00 -389 000,00 -389 000,00

3719700 9700 +315 000,00 +315 000,00 +315 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +315 000,00 +315 000,00 +315 000,00

Всього видатків +75 243 822,72 +75 249 222,72 +10 926 668,00 +1 748 100,00 -44 257 599,61 -44 257 599,61 -44 737 599,61 +30 986 223,11

Управління комунальної власності 
(головний розпорядник)

Управління комунальної власності 
(відповідальний виконавець)

Керівництво і управління у сфері 
комунальної власності

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(головний розпорядник)

Управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

(відповідальний виконавець)

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство

Здійснення заходів із землеустрою (за рахунок 
іншої субвенції з обласного бюджету) 

Фінансове управління (головний 
розпорядник)

Фінансове управління (відповідальний 
виконавець)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення програм 
соціального захисту  за раунок субвенцій з 
державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення програм та 
заходів за рахунок коштів  місцевих бюджетів
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Код бюджету РАЗОМ

ВСЬОГО

ВСЬОГО

11201602000 -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00

11201601000 -199 000,00 -199 000,00 +315 000,00 +315 000,00 +116 000,00

11100000000 +576 000,00 +576 000,00 +749 500,00 +1 325 500,00

-389 000,00 -389 000,00 +891 000,00 +315 000,00 +576 000,00 +749 500,00 +1 251 500,00

Додаток 4
до рішення Міської ради міста Кропивницького

 Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік, визначених у                                    
                                   

додатку 4 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360
+ збільшено
- зменшено

(грн)

Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної 

одиниці  

Загальний фонд Спеціальний фонд

Субвенції з міського бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення програм 
соціального захисту за рахунок субвенцій з 

державного бюджету на:

Інші субвенції з міського бюджету: 

Субвенція з місцевого 
бюджету на 

співфінансування 
інвестиційних 
проектів (на 

співфінансування 
об'єкта "Спортивний 
майданчик для міні-
футболу із штучним 

покриттям у КЗ "НВО" 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 16 

- дитячо-юнацький 
центр "Лідер" міської 

ради міста 
Кропивницького по 

провулку Фортечний, 7. 
м. Кропивницький - 

реконструкція (з 
виготовленням 

проектної документації)

 державне 
управління 
(Центру по 
наданню 

державних 
допомог 

управління 
соціального 

захисту 
населення на 

виплати 
відповідно до 

постанови 
КМУ від 

16.09.2015 р. 
№732)

на заходи з 
водопонижен-
ня грунтових 

вод

виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
грошового забезпечення 
батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та 

виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя

Бюджет 
Подільського району

Бюджет Фортечного 
району

Обласний бюджет 
Кіровоградської 
області

Всього
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0200000 +96 000,00

0210000 +96 000,00

0210180 0180 0133 +96 000,00

0600000 +540 902,00
0610000 +540 902,00

0611000 1000 -184 800,00

0611020 1020 0921 -123 800,00

-123 800,00

0611070 1070 0922 -200 000,00

0611160 1160 +139 000,00

0611161 1161 0990 +139 000,00

+114 000,00

0617300 7300 -23 798,00

0617360 7360 -23 798,00

0617363 7363 0490 -23 798,00

-23 105,00

-693,00

-206 000,00

-200 000,00

-6 000,00

Додаток  5
до рішення Міської ради міста Кропивницького

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, 
визначеного у додатку 5 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360

+ збільшено
- зменшено

грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

Виконавчий комітет Міської ради (головний розпорядник)

Виконавчий комітет Міської ради (відповідальний виконавець)

Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні видатки

Управління освіти (головний розпорядник)
Управління освіти (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки

з них за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на створення 
та оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів)

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Придбання та облаштування спортивних майданчиків для 
загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі: 

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

+195 700,00

+190 000,00
+5 700,00

-618 000,00

-600 000,00
-18 000,00

+195 700,00

+190 000,00

+5 700,00

-1 534 700,00

-1 490 000,00

-44 700,00

+72 100,00

+70 000,00

+2 100,00

+1 521 202,00

+1 476 895,00

+44 307,00

+154 500,00

+150 000,00

+4 500,00

Придбання та облаштування спортивного майданчика для НВО 
ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П" за 
адресою вул.Шатила, 16, м. Кропивницький, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 
Загальноосвітня школа I—III ступенів № 7 ім. О.Пушкіна 
міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області, 
вул. Г. Шумілова, 30 – закупівля та заміна вікон і дверей на 
енергозберігаючі, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 
Закупівля обладнання для загальноосвітньої школи I—
III ступенів № 7 ім. О.Пушкіна міської ради м. Кропивницького 
Кіровоградської області, вул. Г.Шумілова, 30, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням 
ПКД) КЗ “НВО “ЗОШ I—II ступенів - ліцей № 19 - 
позашкільний центр, вул. Волкова, 24, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
"Капітальний ремонт спортивного майданчика  КЗ “НВО 
“Загальноосвітня школа I—II ступенів - ліцей № 19 - 
позашкільний центр міської ради м.Кропивницького за адресою 
вул. Волкова, 24, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному 
закладі “Навчально-виховне об'єднання  “Загальноосвітня 
школа I—II ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради  за адресою вул. Волкова, 24, 
м.Кропивницький, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт спортивного майданчика (з виготовленням 
ПКД)  НВК “Кіровоградський колегіум-спеціальний 
навчальний заклад I—III ступенів - ДНЗ - центр естетичного 
виховання”, вул. Арсенія Тарковського, 25, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

+195 700,00

+190 000,00

+5 700,00

0619700 9700 +749 500,00

0619750 9750 0180 +749 500,00

+749 500,00

0700000 -312 472,72

0710000 -312 472,72

0712000 2000 -2 434,72

0712010 2010 0731 -2 434,72

0712080 2080 0721 +320 000,00

0712110 2110 -320 000,00

0712111 2111 0726 -320 000,00

0717300 7300 -310 038,00

0717340 7340 0443 -310 038,00

-41 038,00

-50 000,00

-219 000,00

0900000 +1 816 623,11

0910000 +1 816 623,11

0916000 6000 +1 816 623,11

0916080 6080 +1 816 623,11

Придбання та облаштування спортивного майданчика для 
Комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
3 Кіровоградської  міської ради Кіровоградської області імені 
Олени Журливої", м.Кропивницький, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету

співфінансування з міського бюджету 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів 

субвенція з міського бюджету обласному бюджету на 
співфінансування об'єкта "Спортивний майданчик для міні-
футболу зі штучним покриттям у КЗ "Навчально-виховне 
об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16- 
дитячий юнацький центр "Лідер" міської ради міста 
Кропивницького по провулку Фортечний, 7, м.Кропивницький - 
реконструкція (з виготовленням проектної документації)"

Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів

Управління охорони здоров’я (головний розпорядник)

Управління охорони здоров’я (відповідальний виконавець)

Охорона здоров'я 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги

Капітальні видатки

Первинна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам'ятки 
архітектури "Казарма для двох рот" з капітальним ремонтом 
лабораторно-рентгенівського корпусу стаціонару № 1                 
    КЗ "Центральна міська лікарня" (Фортеця, 21)

Реставрація балконів пам'ятки архітектури «Центральний 
лікувальний корпус» КЗ "Центральна міська лікарня",              
вул. Архітектора Паученка, 45/35

Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення 
стаціонату № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м. 
Кіровограда", Фортеця, 21

Управління з питань прав захисту дітей  (головний розпорядник)

Управління з питань прав захисту дітей                                                
(головний розпорядник)

Житлово-комунальне господарство

Реалізація державних та місцевих житлових програм



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

0916083 6083 0610 +1 816 623,11

+1 816 623,11

1100000 -1 194 951,00

1110000 -1 194 951,00

1113000 3000 +82 450,00

1113130 3130 +38 550,00

1113132 3132 1040 +38 550,00

1113240 3240 +43 900,00

1113241 3241 1090 +43 900,00

1115000 5000 -781 000,00

1115030 5030 -781 000,00

1115031 5031 0810 -781 000,00

1117300 7300 -496 401,00
1117360 7360 -496 401,00

1117363 7363 0490 -496 401,00

-481 895,00

-14 506,00

-206 000,00

-200 000,00
-6 000,00

+229 799,00

+223 105,00
+6 694,00

-520 200,00

-505 000,00
-15 200,00

-206 000,00

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа 

Капітальні трансферти населенню

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з держаного бюджету

Управління молоді та спорту (головний розпорядник)

Управління молоді та спорту (відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки

Інші заклади та заходи

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення

Капітальні видатки

Фізична культура і спорт

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток
Виконання інвестиційних проектів
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Придбання та облаштування сучасних спортивно-ігрових 
майданчиків для дітей з особливими потребами у 
м.Кропивницькому, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт (з виготовленням проектно-кошторисної 
документації) дитячого майданчика для дітей з особливими 
потребами на території парку Ковалівського у 
м.Кропивницькому, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 

Будівництво спортивного містечка (з виготовленням ПКД) на 
території Дендропарку (Парку культури і відпочинку ім. 50-
річчя Жовтня) у м.Кропивницькому, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 
Придбання та облаштування спортивних майданчиків у 
м.Кропивницькому, у тому числі:



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

-200 000,00
-6 000,00

+206 000,00

+200 000,00
+6 000,00

1200000 -5 243 801,00

1210000 -5 243 801,00

1213000 3000 +200 000,00

1213240 3240 3240 +200 000,00

1213242 3242 1090 +200 000,00

1216000 6000 -107 000,00

1216010 6010 -257 000,00

1216011 6011 0620 +643 000,00

1216012 6012 0620 -900 000,00

1216030 6030 0620 +150 000,00

1217300 7300 +535 199,00

1217360 7360 +535 199,00

1217363 7363 0490 +535 199,00

+505 000,00

+30 199,00

+520 199,00

+505 000,00
+15 199,00

5 150 000,00

5 000 000,00
150 000,00

+15 000,00

+15 000,00

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 
Капітальний ремонт (з виготовленням проектно-кошторисної 
документації) об'єкту благоустрою вуличного спортивного 
майданчика за адресою: вулиця Героїв України (прибудинкова 
територія буд. 34-38), м.Кропивницький, у тому числі:

за рахунок субвенцїї з державного бюджету
співфінансування з міського бюджету 

Головне управління житлово-комунального господарства  
(головний розпорядник)

Головне управління житлово-комунального господарства  
(відповідальний виконавець)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Інші заклади та заходи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Капітальні видатки

Житлово-комунальне господарство

Утримання та ефективна експлуатація об'ектів житлово-
комунального господарства

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальні видатки

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

співфінансування з міського бюджету

Капітальний ремонт дороги (з виготовленням проектно-
кошторисної документації) по вул. Верхня Прирічна, 
вул. Луганська в м.Кропивницькому, у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
місцевого значення "Перемоги" з виготовленням  проектно-
кошторисної документації, у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету 
співфінансування з міського бюджету 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення набережної 
р. Сугоклей від вул. Прирічної до вул. Приміської                         
       (з виготовленням ПКД)

співфінансування з міського бюджету 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F


Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

1217400 7400 -5 872 000,00

1217460 7460 -5 872 000,00

1217461 7461 0456 -5 872 000,00

1500000 -30 320 500,00

1510000 -30 320 500,00

1511000 1000 +580 000,00

1511010 1010 0910 +80 000,00

1511020 1020 0921 +200 000,00

1511040 1040 0922 -100 000,00

1511100 1100 0960 +400 000,00

1513000 3000 -45 500,00
1513130 3130 -45 500,00

1513132 3132 1040 -45 500,00

1517300 7300 -28 380 000,00

1517310 7310 0443 -2 330 000,00

+70 000,00

-2 400 000,00

1517330 7330 0443 -15 000 000,00

-15 000 000,00

1517340 7340 0443 -4 050 000,00

-600 000,00

-300 000,00

+200 000,00

-1 600 000,00

-1 750 000,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки

Управління капітального будівництва  (головний розпорядник)

Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)

Освіта

Надання дошкільної освіти Капітальні видатки

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Капітальні видатки

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській 

Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до         
      вул. Київської

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності

Реконструкція проїжджої частини  вул. Ельворті, вул.Миколи 
Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та  
Братиславською 

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею 
ім. О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89 

Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім.Г.Г.Нейгауза,             
вул. Віктора Чміленка, 65 

Реставрація будівлі І корпусу музичної школи №1 
ім.Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 

Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 – центр 
дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125 

Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ 
"Центральна міська лікарня", вул.Дворцова, 45/35



Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональ-

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 
видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на поточний 
рік 

1517370 7370 0490 -7 000 000,00

-7 000 000,00

-7 000 000,00

1517460 7460 -125 000,00

1517461 7461 0456 -125 000,00

1517600 7600 -2 350 000,00

1517640 7640 0470 -2 550 000,00

-2 167 725,00

1517690 7690 +200 000,00

1517693 7693 0490 +200 000,00

1600000 -1 071 600,00

1610000 -1 071 600,00

1617300 7300 -1 071 600,00

1617350 7350 0443 -1 142 600,00

1617370 7370 0490 +71 000,00

1900000 -9 047 800,00

1910000 -9 047 800,00

1917400 7400 7400 -9 047 800,00

1917410 7410 -389 800,00

1917413 7413 0451 -389 800,00

1917420 7420 -8 658 000,00

1917426 7426 0453 -8 658 000,00

-44 737 599,61

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
території 

Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для 
створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий 
офіс", з них:

співфінансування з міського бюджету

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заходи з енергозбереження

з них співфінансування видатків на впровадження заходів 
інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у 
навчальних закладах і системі вуличного освітлення                     
               в м. Кропивницькому"

Інша економічна діяльність

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки

Управління містобудування та архітектури   (головний 
розпорядник)

Управління містобудування та архітектури (відповідальний 
виконавець)

Будівництво та регіональний розвиток

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій (придбання комп’ютерної техніки для ведення 
геоінформаційного порталу)

Капітальні видатки

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний 
розпорядник)

Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний 
виконавець)

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом

Інші заходи у сфері автотранспорту
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
електротранспортом

Інші заходи у сфері електротранспорту Капітальні трансферти підприємствам

Разом бюджет розвитку
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Додаток 6

до рішення Міської ради міста Кропивницького

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році, 
визначений у додатку 6 до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360, у новій редакції

(грн)

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код 
функціональ- 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Найменування місцевої програми 

Загальний                 
   фонд

Спеціальний 
фонд

Разом загальний та 
спеціальний фонди

Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник) 23 824 685,00 4 755 662,00 28 580 347,00

Виконавчий комітет міської ради (відповідальний виконавець) 23 824 685,00 4 755 662,00 28 580 347,00

Державне управління 473 100,00 226 500,00 699 600,00

Інша діяльність у сфері державного управління 473 100,00 226 500,00 699 600,00

Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді                 
на 2017-2019 роки

59 100,00 59 100,00

Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 
сьомого скликання на 2018 рік 

142 900,00 30 000,00 172 900,00

Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні 
послуги" на 2016-2018 роки

132 900,00 96 000,00 228 900,00

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
Міської ради та Виконавчого комітету міста Кропивницького                
                               на 2018 рік

138 200,00 100 500,00 238 700,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення 16 288 000,00 16 288 000,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці 1 021 000,00 1 021 000,00

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-2019 роки

666 000,00 666 000,00

Надання фінансової підтримки громадським організаціям  ветеранів і 
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

355 000,00 355 000,00

Інші заклади та заходи 9 213 500,00 9 213 500,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 9 213 500,00 9 213 500,00

Інші заклади та заходи Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної 
операції в східних областях України та членів їх сімей                            
       на 2017-2019 роки

6 053 500,00 6 053 500,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 6 053 500,00 6 053 500,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 523 200,00 561 500,00 1 084 700,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

523 200,00 561 500,00 1 084 700,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 209 100,00 209 100,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 209 100,00 209 100,00

Громадський порядок та безпека 2 718 585,00 1 967 662,00 4 301 900,00

Муніципальні формування з охорони громадського порядку
Комплексна програми діяльності міської дружини міста 
Кропивницького на 2018 рік

1 917 400,00 1 917 400,00

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Програма підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 
Кропивницького на 2018 рік 

444 500,00 240 000,00 684 500,00
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Інші заходи громадського порядку та безпеки

Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне 
місто" на 2017-2020 роки"

200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00

Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів 
на 2017 - 2018 роки

156 685,00 227 662,00 384 347,00

Засоби масової інформації 2 112 700,00 2 112 700,00

Фінансова підтримка засобів масової інформації Програма висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького 
та її виконавчого комітету на 2018 рік

982 500,00 982 500,00

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 1 130 200,00 1 130 200,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів 
на 2017 - 2018 роки 1 500 000,00 2 000 000,00 3 500 000,00

Управління освіти (головний розпорядник) 749 087 594,90 42 006 468,78 791 094 063,68

Управління освіти (відповідальний виконавець) 749 087 594,90 42 006 468,78 791 094 063,68

Освіта 749 087 594,90 30 602 288,00 779 689 882,90

Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 - 2020 роки

209 643 053,01 4 458 300,00 214 101 353,01

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

392 965 847,90 22 951 920,00 415 917 767,90

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 1 865 896,00 20 000,00 1 885 896,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

21 427 891,00 66 400,00 21 494 291,00

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

17 300 814,00 656 468,00 17 957 282,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

25 153 500,00 400 000,00 25 553 500,00

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти

68 051 862,00 80 000,00 68 131 862,00

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 
акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

1 656 130,99 1 656 130,99

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 2 367 300,00 2 367 300,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 8 655 300,00 1 969 200,00 10 624 500,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 8 321 900,00 354 000,00 8 675 900,00

Інші програми та заходи у сфері освіти 333 400,00 1 615 200,00 1 948 600,00

Будівництво та регіональний розвиток 11 324 180,78 11 324 180,78

Виконання інвестиційних проектів 11 324 180,78 11 324 180,78

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

11 324 180,78 11 324 180,78

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 80 000,00 80 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

80 000,00 80 000,00

Управління охорони здоров’я (головний розпорядник) 66 684 926,15 21 667 158,13 88 352 084,28

Управління охорони здоров’я (відповідальний виконавець) 66 684 926,15 21 667 158,13 88 352 084,28

Охорона здоров'я 66 684 926,15 14 022 965,28 80 707 891,43

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма  розвитку  галузі  охорони  здоров'я  м. Кропивницького     
на 2017-2020 роки

36 283 343,01 4 108 311,88 40 391 654,89

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 3 029 800,00 3 029 800,00

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим

8 919 771,85 6 655 938,60 15 575 710,45
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Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Програма  розвитку  галузі  охорони  здоров'я  м. Кропивницького     
на 2017-2020 роки

11 848 811,29 2 184 920,00 14 033 731,29

Стоматологічна допомога населенню 1 917 100,00 1 917 100,00

Первинна медична допомога населенню 3 229 100,00 1 073 794,80 4 302 894,80

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

3 007 200,00 857 794,80 3 864 994,80

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями)

221 900,00 216 000,00 437 900,00

Інші програми та заходи в сфері охорони здоров"я 1 457 000,00 1 457 000,00

Будівництво та регіональний розвиток 7 604 192,85 7 604 192,85

Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 1 589 135,85 1 589 135,85

Виконання інвестиційних проектів 6 015 057,00 6 015 057,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

6 015 057,00 6 015 057,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 40 000,00 40 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

40 000,00 40 000,00

Відділ з питань праці (головний розпорядник) 180 000,00 180 000,00

Відділ з питань праці (відповідальний виконавець) 180 000,00 180 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 180 000,00 180 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

180 000,00 180 000,00

Управління з питань захисту прав дітей (головний розпорядник) 278 700,00 3 311 157,29 3 589 857,29

Управління з питань захисту прав дітей (відповідальний виконавець) 278 700,00 3 311 157,29 3 589 857,29

Соціальний захист та соціальне забезпечення 278 700,00 41 300,00 320 000,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Міська програма соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних 
форм виховання на 2017-2019 роки 

120 000,00 120 000,00

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 120 000,00 120 000,00

Інші заклади та заходи 158 700,00 41 300,00 200 000,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 158 700,00 41 300,00 200 000,00

Житлово-комунальне господарство 3 251 657,29 3 251 657,29

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 
господарства

67 810,00 67 810,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 67 810,00 67 810,00

Реалізація державних та місцевих житлових програм 3 183 847,29 3 183 847,29

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 
їх числа (за рахунок субвенції з держаного бюджету)

3 183 847,29 3 183 847,29

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 18 200,00 18 200,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

18 200,00 18 200,00
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Відділ культури і туризму (головний розпорядник) 6 363 650,00 2 851 700,00 9 215 350,00

Відділ культури і туризму (відповідальний виконавець) 6 363 650,00 2 851 700,00 9 215 350,00

Освіта 300 000,00 300 000,00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017 - 
2020 роки

300 000,00 300 000,00

Культура і мистецтво 6 363 650,00 989 500,00 7 353 150,00

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій 

4 941 550,00 144 000,00 5 085 550,00

Забезпечення діяльності бiблiотек 120 000,00 120 000,00

Забезпечення діяльності музеїв і  виставок 36 000,00 36 000,00

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 422 100,00 689 500,00 2 111 600,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 422 100,00 689 500,00 2 111 600,00

Будівництво та регіональний розвиток 1 544 000,00 1 544 000,00

Виконання інвестиційних проектів 1 544 000,00 1 544 000,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

1 544 000,00 1 544 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 18 200,00 18 200,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

18 200,00 18 200,00

Управління молоді та спорту (головний розпорядник) 17 467 799,00 5 045 615,00 22 513 414,00

Управління молоді та спорту (відповідальний виконавець) 17 467 799,00 5 045 615,00 21 527 615,00

Освіта 2 019 500,00 2 019 500,00

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. 
сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2018-2020 роки

2 019 500,00 2 019 500,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення 12 574 499,00 846 140,00 13 420 639,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 5 823 019,00 304 000,00 6 127 019,00

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з 
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, на 2016-2018 роки

30 000,00 30 000,00

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей 
та молоді м. Кропивницького на 2018 рік

5 793 019,00 304 000,00 6 097 019,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 

4 265 149,00 137 350,00 4 402 499,00

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 3 840 800,00 137 350,00 3 978 150,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики 424 349,00 424 349,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей                                  
на 2018-2020 роки

1 953 420,00 1 953 420,00

Організація та проведення громадських робіт Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки 198 401,00 198 401,00

Інші заклади та заходи
Міська програма підтримки сімей на 2018-2020 роки

334 510,00 404 790,00 739 300,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 334 510,00 404 790,00 739 300,00

Фізична культура і спорт 2 795 000,00 3 158 476,00 5 953 476,00

Проведення спортивної роботи в регіоні 2 445 000,00 2 445 000,00
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Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  з олімпійських 
видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 
на 2017-2020 роки

2 115 000,00 2 115 000,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 
на 2017-2020 роки

330 000,00 330 000,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 100 000,00 2 532 200,00 2 632 200,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

100 000,00 2 532 200,00 2 632 200,00

Підтримка та розвиток спортивної інфраструктури 626 276,00 626 276,00

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 626 276,00 626 276,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 250 000,00 250 000,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

250 000,00 250 000,00

Будівництво та регіональний розвиток 985 799,00 985 799,00

Виконання інвестиційних проектів 985 799,00 985 799,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

985 799,00 985 799,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 78 800,00 55 200,00 134 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

78 800,00 55 200,00 134 000,00

Головне управління житлово-комунального господарства (головний 
розпорядник)

144 467 744,00 200 464 171,30 344 931 915,30

Головне управління житлово-комунального господарства 
(відповідальний виконавець)

144 467 744,00 200 464 171,30 344 931 915,30

Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 170 154,00 200 000,00 1 370 154,00

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста на 2017-2019 роки

170 000,00 170 000,00

Інші заклади та заходи Програма оптимізації системи теплопостачання у місті 
Кропивницькому на 2017-2018 роки

1 000 154,00 200 000,00 1 200 154,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 000 154,00 200 000,00 1 200 154,00

Житлово-комунальне господарство 119 118 590,00 90 277 199,00 209 395 789,00

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 
господарства

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

2 570 800,00 64 893 567,00 67 464 367,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 2 570 800,00 64 793 567,00 67 364 367,00

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії

100 000,00 100 000,00

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

55 748 128,00 141 000,00 55 889 128,00

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018 рік

55 062,00 55 062,00

Організація благоустрою населених пунктів
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

42 067 000,00 9 242 547,00 51 309 547,00

Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018 рік

18 597 600,00 100 000,00 18 697 600,00

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
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Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 
бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 80 000,00 80 000,00

Будівництво та регіональний розвиток 21 077 880,30 21 077 880,30

Виконання інвестиційних проектів 21 077 880,30 21 077 880,30

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

8 327 324,51 8 327 324,51

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 
Кропивницькому на 2017-2021 роки

5 042 520,79 5 042 520,79

Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018 рік

7 708 035,00 7 708 035,00

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє господарство 24 179 000,00 79 442 417,00 103 621 417,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 
Кропивницькому на 2017-2021 роки

24 179 000,00 79 442 417,00 103 621 417,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

24 179 000,00 74 442 417,00 98 621 417,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

5 000 000,00 5 000 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 92 000,00 92 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

92 000,00 92 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 9 374 675,00 9 374 675,00

Заходи з енергозбереження Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки

3 824 675,00 3 824 675,00

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 5 550 000,00 5 550 000,00

Управління капітального будівництва (головний розпорядник) 28 000,00 121 772 739,68 121 800 739,68

Управління капітального будівництва  (відповідальний виконавець) 28 000,00 121 772 739,68 121 800 739,68

Освіта 19 377 000,00 19 377 000,00

Надання дошкільної освіти

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2016 - 2018 роки

2 839 000,00 2 839 000,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

14 005 000,00 14 005 000,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-
iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

2 133 000,00 2 133 000,00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

400 000,00 400 000,00
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Охорона здоров'я 

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2016 - 2018 роки

4 000 000,00 4 000 000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 3 000 000,00 3 000 000,00

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 1 000 000,00 1 000 000,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 854 500,00 1 854 500,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю,  дітям з інвалідністю в установах 
соціального обслуговування 

700 000,00 700 000,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 

700 000,00 700 000,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 900 000,00 900 000,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах

900 000,00 900 000,00

Реалізація молодіжної політики у молодіжній сфері 254 500,00 254 500,00

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 254 500,00 254 500,00

Будівництво та регіональний розвиток 82 084 189,68 82 084 189,68

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 44 583 056,68 44 583 056,68

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 2 140 000,00 2 140 000,00

Будівництво установ та закладів культури 1 990 000,00 1 990 000,00

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 150 000,00 150 000,00

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності

10 000 000,00 10 000 000,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 2 650 000,00 2 650 000,00

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

22 711 133,00 22 711 133,00

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє господарство 1 456 000,00 1 456 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури

1 456 000,00 1 456 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 456 000,00 1 456 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 28 000,00 36 000,00 64 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

28 000,00 36 000,00 64 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 12 965 050,00 12 965 050,00

Заходи з енергозбереження
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2016 - 2018 роки

8 693 050,00 8 693 050,00

Інша економічна діяльність 4 272 000,00 4 272 000,00

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 4 272 000,00 4 272 000,00

Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник) 868 800,00 469 900,00 1 338 700,00

Управління містобудування та архітектури (відповідальний 
виконавець)

868 800,00 469 900,00 1 338 700,00

Будівництво та регіональний розвиток 865 500,00 207 500,00 1 073 000,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини 
міста Кропивницького на 2018-2020 роки 

500 000,00 500 000,00



8

1 2 3 4 5 6 7 8

1617370 7370 0490

1617500 7500

1617530 7530 0460

1617600 7600 0,00

1617690 7690 0,00

1617691 7691 0490

1617691 7691 0490

1700000

1710000

1717500 7500

1717530 7530 0460

1910000

1910000

1913000 3000 0,00

1913030 3030 0,00

1913032 3032 1070

1913033 3033 1070

1913036 3036 1070

1917400 7400

1917410 7410

1917411 7411 0451

1917413 7413 0451

1917420 7420

1917421 7421 0453

1917500 7500 0,00

1917530 7530 0460

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2019 роки

365 500,00 207 500,00 573 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 3 300,00 77 400,00 80 700,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

3 300,00 77 400,00 80 700,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 185 000,00 185 000,00

Інша економічна діяльність 185 000,00 185 000,00

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
Тимчасове положення про порядок демонтажу тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території міста 

115 000,00 115 000,00

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

Положення про конкурс на кращу пропозицію оновлення 
громадського простору площі Героїв Майдану з меморіалізацією 
подій Революції Гідності, встановлення пам'ятного знака/композиції 
на честь Героїв Майдану в місті Кропивницькому

70 000,00 70 000,00

Управління державного архітектурно-будівельного контролю 
(головний розпорядник)

7 900,00 105 500,00 113 400,00

Управління державного архітектурно-будівельного контролю 
(відповідальний виконавець)

7 900,00 105 500,00 113 400,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7 900,00 105 500,00 113 400,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

7 900,00 105 500,00 113 400,00

Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний розпорядник) 73 232 000,00 35 411 200,00 108 643 200,00

Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний 
виконавець)

73 232 000,00 35 411 200,00 108 643 200,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення 64 574 000,00 64 574 000,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку,  інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян

Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у       
                     м. Кропивницькому на 2018-2019 роки

64 574 000,00 64 574 000,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 34 100,00 34 100,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

34 159 600,00 34 159 600,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян 

30 380 300,00 30 380 300,00

Транспорт та транспортна інфраструктура,  дорожнє господарство 8 658 000,00 35 380 200,00 44 038 200,00

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом

4 358 000,00 35 380 200,00 39 738 200,00

Утримання та розвиток автотранспорту 4 358 000,00 4 358 000,00

Інші заходи у сфері автотранспорту 35 380 200,00 35 380 200,00

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
електротранспортом

4 300 000,00 4 300 000,00

Утримання та розвиток наземного електротранспорту 4 300 000,00 4 300 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 31 000,00 31 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

31 000,00 31 000,00
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Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій (головний розпорядник)

1 834 702,32 61 500,00 1 896 202,32

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій(відповідальний виконавець)

1 834 702,32 61 500,00 1 896 202,32

Соціальний захист та соціальне забезпечення 715 000,00 715 000,00

Організація та проведення громадських робіт
Програма  зайнятості  населення  міста  Кропивницького на                   
                           2018-2020 роки

715 000,00 715 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 61 500,00 61 500,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

61 500,00 61 500,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 119 702,32 1 119 702,32

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у                      
м. Кіровограді на 2016 - 2020 роки

266 000,00 266 000,00

Заходи з енергозбереження
План дій сталого енергетичного розвитку  м. Кіровограда на період   
до 2020 року

219 000,00 219 000,00

Інша економічна діяльність 634 702,32 634 702,32

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у           
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки

92 702,32 92 702,32

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного 
іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки

542 000,00 542 000,00

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення (головний розпорядник)

1 739 800,00 19 000,00 1 758 800,00

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення (відповідальний виконавець)

1 739 800,00 19 000,00 1 758 800,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 19 000,00 19 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

19 000,00 19 000,00

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

563 800,00 563 800,00

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків на 2016 - 2018 роки

563 800,00 563 800,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 576 000,00 576 000,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів

600 000,00 600 000,00

Управління комунальної власності (головний розпорядник) 445 000,00 925 700,00 1 370 700,00

Управління комунальної власності (відповідальний виконавець) 445 000,00 925 700,00 1 370 700,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 15 000,00 35 000,00 50 000,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

15 000,00 35 000,00 50 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 430 000,00 890 700,00 1 320 700,00

Інша економічна діяльність
Програма управління комунальним майном на 2018 рік

430 000,00 890 700,00 1 320 700,00

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 430 000,00 890 700,00 1 320 700,00

Управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища (головний розпорядник) 269 600,00 2 439 504,59 2 709 104,59

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища (відповідальний виконавець)

269 600,00 2 439 504,59 2 709 104,59
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ВСЬОГО

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 200 000,00 480 000,00 680 000,00

Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому          
на 2017-2019 роки

200 000,00 480 000,00 680 000,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 69 600,00 35 000,00 104 600,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

69 600,00 35 000,00 104 600,00

Охорона навколишнього природного середовища 1 924 504,59 1 924 504,59

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018 - 
2020 роки

1 924 504,59 1 924 504,59

Фінансове управління (головний розпорядник) 31 427,00 595 500,00 626 927,00

Фінансове управління (відповідальний виконавець) 31 427,00 53 500,00 84 927,00

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 31 160,00 53 500,00 84 660,00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

31 160,00 53 500,00 84 660,00

Інша діяльність

Обслуговування місцевого боргу
Програма управління місцевим боргом міського бюджету міста 
Кропивницького на 2018 рік

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 
бюджетів

542 000,00 542 000,00

Інші субвенції з місцевого бюджету
Програма інформатизації та електронного самоврядування 
"Електронне місто" на 2016 - 2018 роки 

542 000,00 542 000,00

1 086 632 328,37 442 082 476,77 1 528 714 805,14
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